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תהליכי זהות אצל מפוני חבל עזה 

וצפון השומרון

Evacuation's impact on sense of 

identity among Gaza and Northern 

Samaria Jewish evacuees N .

Luzon, I. Schnell, S. Shamai and 

S. Arnon

This paper examines Gaza and 

Northern Samaria evacuees' loss 

of sense-of-place, and its 

implications for their sense of 

identity, following the August 2005 

disengagement.. According to 

Breakwell's dynamic of identity 

structuring, an external or internal 

threat to identity results in 

imbalance, leading individuals to 

choose a strategy of action to 

return to the desired equilibrium .

'Place', central to the evacuees '

existence, was an axis around 

which personal, communal ,

national, and quality-of-life 

aspects coalesced. 'Place '

appears at three levels in the 

evacuees’ discourse: 1) Domain 
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Abstracts

Sense of place components of the 

uprooted people of Gaza Strip  

and North Samaria S. Shamai, S .

Arnon, I. Schnell & N. Luzon

The study probes the meaning of 

the term "sense of place", by 

examining what characterizes 

each level of the scale of place 

(home, settlement and region) ,

and what the main components of 

sense of place are. We examined 

120 evacuees three years after 

they were removed from their 

homes in the Gaza Strip and 

North Samaria (West Bank)  .

Their level of sense of place was 

investigated for both their current 

and their previous place, which for 

most evacuees was very central to 

their lives and beings. They still 

have very strong positive feelings 

towards their previous (lost) place 

(home, settlement and region) in 

contrast to the feelings towards 

their current place, particularly 

towards their current homes ,

mainly among those who do not 

as yet reside in their permanent 

settlement (55%). The most 
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התעוררות רוחנית בשעת 30240

חקר עדויות מפינוי גוש :משבר

קטיף

תקציר

פינוי יישובי גוש קטיף יצר שבר עמוק 

ותחושת חורבן בקרב תושבי היישובים 

,שפונו מבתיהם

אך באופן מפתיע הוא יצר גם גילויים 

שונים של התעוררות רוחנית ביישובי 

הגוש לפני הפינוי

מאמר זה בוחן את הקשר בין . שלהם

תחושות של חורבן קרב ובין חוויות של 

התעוררות

רוחנית בהקשר לפינוי היישובים מגוש 

באמצעות ניתוח יומנים אישיים , קטיף

שכתבו נשים

צעירות ששהו בגוש קטיף בקיץ  

ניתוח . בתקופה הסמוכה לפינוי2005,

היומנים מצביע על

גילויים שונים של התעוררות רוחנית 

שהתרחשו ביישובי גוש קטיף לפני 

תפילות: הפינוי

הנהגות דתיות חריגות ואפילו , ייחודיות

מסקנה זו מאששת . ריקודים של שמחה

את הקשר

שחוקרים שונים חשפו בין מצבים של 

ניתוח , כמו כן. משבר ובין גילויי רוחניות

הדרכים

השונות שבהן באה לידי ביטוי 

, ההתעוררות הרוחנית ביישובי גוש קטיף

מעלה כמה הסברים

אפשריים לקשר זה ולהסבר תופעת 

ההתעוררות הרוחנית בשעת משבר

חוסן שלמה,אברמוביץ

פוליטיקה ,לאומי

 2וחברה גליון 

147-171



תפקידה של האמונה הדתית 30239

לחיזוק חוסנם של תושבי חבל עזה 

בעיתות משבר

תקציר

לאורך השנים הלכה והחמירה מידת 

חשיפתם של תושבי חבל עזה לפעולות 

והחלטת, טרור

הממשלה על ביצוע תוכנית ההתנתקות 

הגבירה את תחושות חוסר הוודאות 

שלהם בנוגע

באופן מפתיע הלך , עם זאת. למצבם

וגדל היישוב היהודי בחבלי ארץ אלו 

,באותן שנים

בעיקר על ידי משפחות דתיות שהגיעו 

מאמר זה מבקש , לפיכך. לחיות באזור

לבחון את

השיח האמוני־דתי של רבני חבל עזה 

בדרשותיהם בעיתות משבר 

מטרתו לזהות. לקהילותיהם

בדרשות הרבנים את המנגנונים 

שבאמצעותם סייעו לחזק את חוסנם 

האישי והקהילתי של

בעזרת ניתוח המסרים . התושבים

המאמר בוחן , האמוניים בהקשרים אלו

את הפרקטיקה

הפסיכו־סוציאלית שעליה התבססו 

הרבנים בהנהגתם את הקהילות בחבל 

ואת פרשנותם, עזה

ניתוח הטקסטים . למציאות שבה חיו

האמוניים מאפשר להציג לקוראים 

שאינם בקיאים בשיח

את אופן התמודדותם של רבים , דתי זה

מתושבי חבל עזה עם אירועי הטרור 

חוסן מרים,ביליג

פוליטיקה ,לאומי
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. In Counted, Vמרים,ביליג

 &Watts, F.

(Editors). The 

Psychology of 
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Place :
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בין אברהם העברי למלך גרר 
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